Reizen met de Wmo-pas: Spelregels en Wmo-bijdrage
Westerwolde - 2021

U woont in de gemeente Westerwolde. Om te kunnen reizen ontvangt u de
Wmo-pas. Aan de Wmo-pas heeft uw gemeente wel spelregels verbonden. In
deze flyer vindt u hierover informatie. Deze flyer hoort bij de folder Reizen met
de Wmo-pas die in uw informatiepakket zit.
Bij vervoerder Connexxion kunt u een rit reserveren. Er wordt samengewerkt
met andere vervoerders in Groningen en Drenthe. Alle chauffeurs staan voor u
klaar om uw reis zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Spelregels


Met de Wmo-pas kunt u een rit bestellen. Per rit mag u maximaal 25
kilometer reizen tegen de zogenaamde Wmo-bijdrage. Voor de extra
kilometers betaalt u het ‘gewone’ taxitarief. Een bestemming kan in
Nederland en Duitsland liggen.



U moet uw Wmo-pas altijd bij u hebben als u reist. De pas mag u niet
uitlenen aan andere mensen.



Medereizigers: U mag tijdens uw reis reisgenoten meenemen. Zij betalen
het Medereiziger-tarief. Heeft u de Wmo-indicatie ‘inclusief medisch
begeleider’ gekregen? Dan mag u alleen reizen als uw medisch begeleider
bij u is. Deze persoon mag gratis met u meereizen.
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Daarnaast zijn er speciale bestemmingen (puntbestemmingen) waar u ook
naar toe kunt reizen. Ook al is de afstand verder dan 25 kilometer, u betaalt
(naast het instaptarief) per gereden kilometer de Wmo-bijdrage. Dit zijn:
Ziekenhuizen in:

Gemeentehuizen in:

Winschoten, Stadskanaal, Delfzijl, Wedde en Sellingen.
Groningen

(UMCG

en

Martini

Ziekenhuis), Emmen, Scheemda,
Assen, Hoogeveen
Emmen:

Haren:

Centrum - De Horst - Hospice 't Revalidatiecentra Beatrixoord en
Huis van Heden - De Bleerinck – Visio.
Zuidermarke – Valkenhof – Holdert
– Holtingerhof – Heidehiem - De
Schans - Oostermarke
Groningen:
Oogkliniek

Musselkanaal:
OMC

Hanzekliniek- De Heggerank

Hospice Gasthuis Groningen Hospice Mare - ’t Blauwbörgje – Stadskanaal:
Buitenzorg - De Brink - De Pelster Centrum – Parkheem - Hospice
-

De

Es

–

Ebbingepoort

– Veen

en

Wolden

(Tineke

Heymanscentrum – Maartenshof – Breiderhuis) - Maarsheerd - BCM
Mercator – Veldspaat – Zuiderflat –
Bernlef – Gabriël
Veendam:
Veenkade - St. Franciscus –
Breehorn - A.G. Wildervanck

Winschoten:
Centrum
Oldwolde

–

Revalidatiecentrum
-

Hospice

Sint

Maartenhuis - Het Vondelhuys - De
Renselheerdt - De Wold-Rank
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Wmo-bijdrage
Op vertoon van uw Wmo-pas mag u per kalenderjaar maximaal 2.000 km
reizen. U en uw geregistreerde huisgenoten betalen hiervoor per gereden
kilometer de Wmo-bijdrage. Het grootste gedeelte van de rit betaalt uw
gemeente voor u, een ander deel betaalt u zelf. De Wmo-bijdrage geldt tot
maximaal 25 kilometer per rit.

Wmo-bijdrage

Medereiziger-tarief

U gaat reizen en betaalt voor uzelf Neemt u mensen mee? Zij betalen
(en geregistreerde huisgenoten) de per persoon:
Wmo-bijdrage.

Kinderen

en

kleinkinderen tot twaalf jaar mogen
gratis meereizen.
Ritten tot en met 25 kilometer:

Ritten tot en met 25 kilometer:

-

Per kilometer € 0,25;

-

-

Daar bovenop betaalt u per rit het -

Per kilometer € 0,48;
Instaptarief: geen.

instaptarief van € 1,87.
Dit instaptarief betaalt u bij elke
rit. Er geldt geen vrijstelling
tijdens daluren.

Ritten van meer dan 25 kilometer:
-

Ritten van meer dan 25 kilometer:

U betaalt voor elke kilometer die u -

Per

meer dan 25 kilometer reist, het

betalen zij het commerciële tarief

commerciële

van de taxivervoerder.

tarief

van

de

extra

taxivervoerder.
Genoemde prijzen zijn per persoon.
Prijswijzigingen voorbehouden.
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gereden

kilometer

Let op: Als u een Valyspas heeft, kunt u ook hiermee reizen. Dat is voor u
voordeliger (zie voor meer informatie www.Valys.nl).
Automatisch betalen
Reist u regelmatig met de Wmo-pas? Dan is het handig om gebruik te maken
van automatische incasso. Daarmee machtigt u Connexxion om de reiskosten
van uw rekening af te schrijven. Het machtigingsformulier kunt u telefonisch
opvragen bij uw vervoerder.
Heeft u vragen over het reizen met de Wmo-pas? Neem dan contact op met de
gemeente-Westerwolde:-telefoonnummer (0599) 32 02 20.
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